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CONTEXTUALIZAÇÃO
• Utilização do caderno ata.
• Os registros em um único caderno, independente do
projeto.
• Não se tinha uma visão e acompanhamento das
atividades de pesquisa do projeto de forma
rápida.
• Necessidade de que a informação das atividades de
pesquisa fosse transmitida de forma rápida,
segura, de fácil acesso, com bom nível de
compartilhamento entre os interessados e baixa
taxa de redundância, para a adequada execução
de projetos.
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Contextualização – Estudos de melhoria
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CONTEXTUALIZAÇÃO

• Criação de um grupo de trabalho (GT)
para propor processo para a manutenção
da memória das pesquisas desenvolvidas
utilizando-se de sistema informatizado.
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OBJETIVO PRINCIPAL
Implantar um sistema para o registro e manutenção
da memória das pesquisas desenvolvidas.
Promover uma organização de memória de
pesquisa que possa:
*Permitir a rastreabilidade e reprodutibilidade das
atividades de pesquisa realizadas em experimentos
científicos;
* Servir com fonte de informações para as equipes
de pesquisa do Centro de Pesquisa e do Sistema
Embrapa;
*Permitir fácil recuperação de informações sobre
pesquisas desenvolvidas na Embrapa Agroenergia.

OBJETIVOS COMPLEMENTARES

Propor, desenvolver e implementar um
sistema informatizado.

Minimizar a perda de dados das
diversas pesquisas desenvolvidas no
Centro.

Ações e etapas de implementação

Análise de
ambiente
externo e
interno

Estudo de
soluções

Implantação
do projeto

Atas Eletrônicas: ações para
implementação
Visitas técnicas as seguintes empresas:
BASF;
Farmacopeia
Americana,
Laboratório Nacional de Ciência e
Biotecnologia do Bioetanol (CTBE),
Instituto
Nacional
de
metrologia,
Qualidade e tecnologia (INMETRO),
Solazyme, Syngenta.
Um membro do GT participou de fórum
técnico sobre o tema, com o título 11th Annual
ELNs and LIMS Forums, realizado por
International Quality & Productivity Centre
(IQPC), no período de 23 a 27/09/2012, na
cidade de Milão, Itália

Atas Eletrônicas: ações para
implementação
 Vídeos conferências com outras Unidades da
Embrapa
 Objetivo de mapear e conhecer as inciativas do
ambiente interno.
 Estudo de artigos sobre o assunto.

Estudos de soluções - ferramenta
O grupo realizou rodadas de buscas e estudo de
soluções que pudessem atender às expectativas do
Centro
de
Pesquisa
para
atendimento
e
operacionalização da demanda.
Foram pesquisados softwares (soluções proprietárias e
livres) como:
Softwares
proprietários

Softwares livres

eCAT

Sparklix

CERF

ORNL-enote

NuGenesis

SVN

Estudo de soluções
Aspectos que foram levados em consideração:
 Garantir a persistência da memória de pesquisa em
um ambiente de acesso seguro (com requisitos
mínimos como controle de acesso, logs de acesso e
política de backup);
 Levantamento de requisitos para a implantação de
ELN baseado nos requisitos INMETRO NIT-DICLA038 e 21 CRF – Part 11.
 Aspectos legais brasileiros para que se alcance a
validade legal de documentos eletrônicos, tais como
a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, e a
lei 11.419, de 19/12/2006.

Estudos de soluções
 21 CRF – Part 11: CRF - Code of Federal Regulations são um conjunto de guias das agências federais norteamericanas. 21: título contendo a legislação do Food
and Drug Administration (FDA); Part 11: parte do título
21 que estabelece regras sobre registros eletrônicos e
assinaturas eletrônicas.

 Amplamente difundida dentro da
indústria farmacêutica.
 Também vem sendo adotada por
diversas instituições de pesquisa em
todo o mundo a fim de manterem
seus registros, sob guarda de
sistemas
com
segurança
comprovada.

Requisitos desejáveis
 Controle de acesso;
 Inviolabilidade (registros não editáveis, Audit Trail (Trilha de
auditoria);
 Estrutura de backup, estrutura de armazenamento;
 Permissão de buscas nas ELN e no histórico de pesquisa;
 Acesso web;
 Aplicação restrita ao acesso intranet.

 Levantado as políticas e normas
de TI do sistema Embrapa.

Solução tecnológica
A ferramenta escolhida foi software livre
denominado SVN (“Subversion”) – Sistema de
Controle de Versões.
A ferramenta permite que todas as atas
eletrônicas fiquem armazenadas em um único
servidor, mantidas sob controle de versões.
 Trilha de auditoria (quem acessa o sistema, o
que fez, quando fez)
Permite a visualização de todos os registros
realizados pelo profissional, as alterações
realizadas em cada submissão e as datas em
que elas foram feitas.

Solução tecnológica - SVN
 Alternativa de baixo custo – software livre;
 Controle de acesso – rede Embrapa;
Logs de acesso (quem, quando, o que foi modificado)
 Homologado pela Embrapa;
 Gerenciamento e manutenção da memória da
pesquisa.

•
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POP
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Fechamento
Registro e
deposito no
SVN
• Monitoramento

PESSOAS

• SVN
• Projeto
Piloto

PROCESSO

TECNOLOGIA

Implementação do sistema de ata
eletrônica
• Nova
cultura
• Sensibilização

Implementação do sistema de ata
eletrônica
 Trata-se do registro diário das atividades de
pesquisa geradas nos laboratórios por meio
digital e que permite armazenar, recuperar e
compartilhar estes registros.
 Um documento padronizado e guiado para
que o profissional registre informações do
planejamento do trabalho de pesquisa, seus
resultados e conclusões.

Ata eletrônica
 As informações são preenchidas de forma
padronizada, como, por exemplo, métodos,
equipamentos, amostras utilizadas e dados
brutos gerados (desde informações do preparo
de uma solução até cromatogramas gerados em
equipamentos).
 Contém resultados e anotações das atividades
de pesquisa suficientemente detalhadas, para
propiciar a compreensão, rastreabilidade e a
repetição do trabalho executado.

Ata Eletrônica
 Todos os empregados, estagiários e bolsistas que
executam atividades nos laboratórios da Embrapa
Agroenergia fazem os seus registros no formulário de
Ata Eletrônica.
 Este formulário é pessoal e por projeto, ou seja, cada
profissional terá um formulário de Ata Eletrônica por
projeto que participa.
 O pesquisador da Embrapa Agroenergia tem acesso a
leitura da ata de seus alunos tendo a informação
sempre atualizada no momento em que o aluno
registra seus dados na Ata Eletrônica.

Ata Eletrônica
 Permite o acesso à informação do registro de pesquisa
gerado no projeto e acompanhamento do mesmo:
permite dar o acesso a diferentes níveis:
 Chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento: acesso
a todas as atas de todos os projetos.
 Líder do projeto: pode ter acesso a todas as atas de
projeto que lidera.
 Profissional: acesso somente a sua ata e a leitura da
ata de seus alunos.
 O histórico de todo o registro está gravado no sistema

Solução tecnológica

Processo ata eletrônica

Processo Ata Eletrônica
 Procedimento formalizado em POP;
 Formulário padronizado a ser utilizado FOR;
 Responsável
experimento;

pelo

preenchimento:

Executor

do

 A ata é pessoal e por projeto
 Quem é o responsável por solicitar a ata?
Pesquisador: para ele e para os estudantes, estagiários
e bolsistas.
Analistas: para ele mesmo

Processo Ata Eletrônica
 Como faço a solicitação?
 O pesquisador/analista deve preencher os campos abaixo do FOR
ATA ELETRÔNICA DE REGISTRO DE
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PESQUISA
Segurança da
Informação
Segredo Industrial

Data abertura

Data de fechamento
<data de fechamento>

<data de
abertura>

Responsável pelo
registro:

Orientador:

<Nome do responsável pelo registro da ata eletrônica>
<Nome do pesquisador orientador, se aplica a estudantes e
bolsistas>

Projeto:

<Nome e sigla do projeto conforme registrado no CTI>

Número Identificação: <Para projetos do sistema SEG, deve ser preenchido como:
“<SEG> – <Número do Projeto SEG>”. Para projetos externos
ao sistema SEG (p.ex., projetos CNPQ), deve ser preenchido
como: “<Sigla do órgão de fomento> - <Número do projeto

registrado no CTI>”

 …e deve encaminhar e-mail para cnpae.ataeletronica@embrapa.br:
 Assunto: “Solicitação de abertura de ata eletrônica”

Processo Ata Eletrônica


Serei notificado sobre a liberação da ata no ambiente colaborativo?
 Sim. Após liberar a ata no ambiente um e-mail será enviado ao
solicitante.



A ata deve ser preenchida a cada vez que as atividades de
laboratório são realizadas;



As anotações devem ser realizadas em ordem cronológica e
identificadas com data.

Processo Ata Eletrônica
 O executor deve manter seu registro atualizado e pelo menos 01
(uma) vez ao mês executar o comando commit por meio do sistema
SVN.
 Quando não forem realizadas atividades nos laboratórios durante o
mês, as atas devem ser depositadas pelo sistema SVN da mesma
forma, registrando, obrigatoriamente esta informação na janela de
“registros de mensagem de submissão” e que aparece após o
comando commit.

Processo Ata Eletrônica
 No caso de no decorrer das atividades em execução surgirem
períodos nos quais não serão realizadas atividades de laboratório o
executor deve registrar, obrigatoriamente, na janela de “registro de
mensagem de submissão”, no sistema SVN, de forma antecipada.
Exemplo:

Processo Ata Eletrônica
 Sobre o fechamento da ata:
O empregado deve solicitar o encerramento da
ata
eletrônica
por
meio
do
e-mail
cnpae.ataeletronica@embrapa.br, com o assunto
“Solicitação de encerramento de ata eletrônica”.
O SGL deve preencher o campo “data de
fechamento” no cabeçalho do formulário de ata
eletrônica e em seguida executar o comando
commit ao repositório do sistema SVN.

Processo Ata Eletrônica

 Sobre o fechamento da ata:

Um e-mail é enviado ao solicitante reportando o
fechamento da ata.
O SGL cria a versão do documento utilizando o
recurso de tags do sistema SVN.
O SGL encaminha um e-mail ao solicitante
informando a realização deste procedimento.

Monitoramento qualitativo das atas
eletrônicas

Ata eletrônica - monitoramento
 As atas eletrônicas passam
por uma análise qualitativa de
um grupo composto de
pesquisadores e analistas de
PD&I.
 Verificação do cumprimento
dos requisitos estabelecidos
no POP e registradas na ata.
Os
requisitos
são
classificados em: CRÍTICOS
ou NÃO CRÍTICOS.
 Esta análise é registrada e
disponibilizada no próprio
repositório SVN, para que o
executor saiba o que deve
ser melhorado.

Ata eletrônica - monitoramento
 Os apontamentos críticos são transformados em
não conformidades e enviados ao Núcleo de
Gestão da Qualidade.
 No caso de estudantes e bolsistas a não
conformidade será dada para o Orientador.
 Todos os profissionais que recebem a não
conformidade precisam fazer uma ação para o
apontamento feito no monitoramento da ata.

Ata eletrônica - monitoramento
A não conformidade foi importante para a
conscientização do profissional e melhoria do
processo.
São gerados dados estatísticos para a análise do
grupo de trabalho.

Atualmente temos em média 100 (cem) atas abertas
e 100% delas são analisadas em um período de 03
(três) meses.

Indicadores utilizados no processo





Quantidade de erros no preenchimento das atas;
Quesitos não conformes;
Quantidade de atas com preenchimento em atraso;
Quantidade de problemas de aderência com os
procedimentos da qualidade;
 Quantidade de não conformidades nas atas eletrônicas;
 Quantidade de empregados e colaboradores treinados;
Permitiu



Melhoria no processo – 3ª. versão

Ata Eletrônica
Desafio

Solução

 Resistência
no  Capacitação e conscientização
início do uso da Ata
para 100% dos profissionais
Eletrônica.
envolvidos.
 Apoio da alta gestão para as
implementações necessárias.
 Uma customização  Busca de solução adequada,
e arranjo da solução
incluindo o SVN e transferência
de
software
automática de arquivos da ata da
adequada e que
estação de trabalho para a rede.
não prejudicasse as
atividades
dos
profissionais.

Ata Eletrônica
Desafio
 Ausência
de
conhecimento
de
alguns empregados e
estudantes
dos
conceitos
e
da
importância
de
se
manter os registros de
Ata Eletrônica.
 Ausência de processos
relacionados à gestão
do
conhecimento
visando padronização e
suporte das atividades
de Ata Eletrônica.

Solução
 Capacitação inicial de 100% dos
empregados e colaboradores em
conceitos relacionados à Ata Eletrônica
e seus vínculos com as metas do
Centro de Pesquisa.
 Treinamento mensal para novos
colaboradores e empregados.
 Integração das atividades iniciais da
ata com o Sistema de Gestão da
Qualidade (SGQ).
 Definição e documentação de processo
operacional padrão da Ata Eletrônica.
 Capacitação dos profissionais e
empregados nos processos.

Ata Eletrônica
Desafio
Solução
 Necessidade de maior  Divulgação da iniciativa em diversas
divulgação da iniciativa da
mídias.
Ata
Eletrônica  Divulgação constante da iniciativa nos
internamente, para outros
jornais semanais e mensais do Centro
Centros
de
Pesquisa
de Pesquisa.
também para o público
externo, visando obter
apoio e recursos.

Ata Eletrônica – Benefícios
 Resguardar de forma adequada a memória de

pesquisa gerada na Embrapa Agroenergia, e
com potencial de ser aplicada a todo o sistema
Embrapa.
 Garantiu que o registro da pesquisa fosse feito
de forma pessoal e por projeto, preservando a
memória técnica da Unidade
 Permitiu saber quem acessa o sistema, o que
fez, quando fez e o porquê fez.
 Permitiu a rastreabilidade e rápido acesso ao
desenvolvimento de todo o projeto de pesquisa.

Ata Eletrônica – Benefícios
 As informações ficam armazenadas em um

único servidor, de forma segura e capaz de
resgatar prontamente as informações por projeto
– segurança, rastreabilidade e backup das atas
eletrônicas.
 Mudança de cultura no sentido de melhor
organizar, proteger, e viabilizar acesso futuro às
informações geradas nos laboratórios de
pesquisa.
 Gestão mais eficiente e a proteção do
componente estrutural do capital intelectual da
empresa.

Fatores determinantes para o êxito da
iniciativa
 Apoio da alta gestão da Embrapa Agroenergia.
 Sinergia de esforços entre diferentes setores do
CNPAE, tais como: SGL, SPAT, NTI, CTI, NGQ.
 Comprometimento dos profissionais com a
iniciativa.
 Benchmarking com melhores práticas adotadas
por outras instituições públicas e instituições
privadas;

Fatores determinantes para o êxito da
iniciativa
 Desenvolvimento de um projeto-piloto e
treinamentos de funcionários antes da
implantação oficial do projeto; envolvimento das
equipes de pesquisa da Unidade, desde a
concepção até os dias atuais;
 Implantação de solução informatizada que
garantisse a segurança, trabalho colaborativo,
backup de dados, trilha de auditoria e
rastreabilidade da memória de pesquisa
registradas nas atas eletrônicas;

Obrigado
contato@embrapa.br

Obrigada
angelica.gomes@embrapa.br

